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Arrangementer 2005 
 

Dato Beskrivelse Grad Turkoordinator 
11. januar Årsmøte 

Tradisjonelt årsmøte med vin, ost og kjeks. 
Sosialt samvær, valg av styre for 2005. 
Det vil i tillegg bli vist bilder fra Kilimanjaro. 
Møtet vil bli holdt hjemme hos Astrid Gissinger: 
Klingermoheia 19B Grimstad – tirsdag 11. januar kl. 
19:00. 
 

  

8.-10. april Skitur Haukeliseter - Hellevassbu 
Overnating på Haukeliseter fra fredag til lørdag. Skitur fra 
Haukeliseter til Hellevassbu på lørdag, og retur på 
søndag. 
 

** Eivind Toreid 

28.-29. mai Padling – Klatring – Rappellering 
Vi gjentar suksessen fra i fjor med kajakktur med innslag 
av klatring og rappellering i Reddalskanalen. Vi overnatter 
i lavvoer og telt i skjærgården utenfor utløpet av 
Reddalskanalen. Sosial tur for både nybegynnere og 
øvede. 
 

* Rune Solhøi 
og 

Preben Nilsen 

12.-14. august Tur til Lysefjorden/Kjerag 
Vi kjører til Lysebotn og tar båten til Fløyrli for 
overnatting (DNT). Norges (verdens) lengste trapp med 
4444 trappetrinn starter her, og vi går til Langavatn på 
lørdag for overnatting. Søndag over Kjerag til 
Øygardstølen (parkering). 

 

*** Jostein Aalvik 

29. august Medlemsmøte 
Medlemsmøtet på Sjøloftet i Arendal mandag 29. august 
kl. 19.30 for å se bilder fra turene våre, samt høre om 
turene vi har planlagt i 2006. Vi hygger oss med pizza. 
 

  

16.-18. september Sosial høsttur fra Berdalsbu til Bjørnevasshytta 
Kort kveldtur fra Berdalen og inn til Berdalsbu på fredag 
ettermiddag/kveld. Lørdag går vi videre til 
Bjørnevasshytta, hvor vi nyter en bedre middag! Søndag 
går vi ned til Bykle. 
 

** Frode Gorseth 

14.-15. januar 
2006 

Nyttårstur til Hovden – Tjørnbrotbu 
Den tradisjonell førjulsturen til Hovden-området blir i år 
endret til nyttårstur pga jevnt over dårlige snøforhold i 
midten av desember. 
 

** Geir Køien 

 
I tillegg til overstående aktiviteter vil det kunne bli arrangert uoffisielle dagsturer/helgeturer på initiativ av 
medlemmene. Slike turer vil i så fall bli annonsert via Fjellsportgruppa sin email-liste – står du ikke på denne 
listen, så er det bare å sende en email til rune.solhoi@gard.no for innmelding. 
 
Fjellsportgruppas styre i 2005: 
 
 Navn  Verv  Tlf.   Email      
 Rune Solhøi Leder  97559331  rune.solhoi@gard.no
 Frode Gorseth  Webansvarlig  41213184  frode.gorseth@utelsystems.com

Jostein Aalvik Sekretær 37033507  josaalv@start.no
Geir Køien Styremedlem 90752914  geir.koien@hia.no
 

FJELLSPORTGRUPPAS MOTTO 
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell 
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